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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 8 maart 2018 

 

Aanwezig:   Rob Kotvis (voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris), Ineke Alsem, (penningmeester), 

Wim Agterof, Arjen Beekman, Andrée van Emst, Cok Hoogerbrugge, Theo 

Kemper, Corrie Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, 

samensteller verslag). 

Gast: Mevrouw Maud Winthagen, rekenkamer gemeente Woerden bij agendapunten 1 en 

2. 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

De agenda wordt akkoord bevonden.  

 

2. Onderzoek naar de uitvoering Van de jeugdhulp in Woerden in aanwezigheid van mevrouw 

Maud Winthagen van de rekenkamer van de gemeente Woerden 

Mevrouw Winthagen: De rekenkamer van de Gemeente Woerden is op 1 juli 2004 officieel 

benoemd door de gemeenteraad. De rekenkamer bestaat uit vijf externe leden. De 

rekenkamer krijgt de opdracht het gemeentelijke beleid op de volgende aspecten te 

onderzoeken: 

• Doeltreffendheid: zijn de bedoelde maatschappelijke effecten van het beleid bereikt? 

• Doelmatigheid: zijn de beschikbare middelen (tijd, personeel, geld) goed besteed? 

• Rechtmatigheid: heeft de gemeente de voor haar geldende wettelijke regels en zelf 

geformuleerde regels (verordeningen) gevolgd bij de uitvoering van het beleid? 

• Bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie: hoe vindt sturing en controle van de 

ambtelijke organisatie plaats? 

De rekenkameronderzoeken hebben als doel om het functioneren van de gemeente te 

verbeteren. Elk jaar wordt daarvoor een aantal onderwerpen onderzocht, meestal drie per 

jaar. De rekenkamer heeft een vastgestelde werkwijze, een huishoudelijk reglement, 

keuzecriteria voor een onderzoek, een plan van aanpak, er is aandacht voor de  

communicatie en de rekenkamer publiceert regelmatig berichten via de gemeentelijk 

informatiepagina in de Woerdense Courant. De rekenkamer vaart een zelfstandige koers. 

Onderliggende stukken van onderzoeken zijn niet openbaar en blijven bij het 

onderzoeksbureau..  

Aanleiding tot het uitnodigen van mevrouw Winthagen is het onderzoek Jeugdhulp, Reden 

tot zorg? Tegelijk met het onderzoek Jeugdhulp speelde de evaluatie van het sociaal domein. 

De Participatieraad heeft een aantal vragen geformuleerd naar aanleiding van het onderzoek 

en de speerpunten waar de kerngroep jeugd zich op richt. Uit het gesprek blijkt dat hierop 

niet diepgaand kan worden ingegaan omdat de vragen niet direct betrekking hebben op het 

onderzoek en de informatie niet beschikbaar is.  

Naar aanleiding van rekenkameronderzoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Over het 

algemeen worden deze ter harte worden genomen maar dit zijn politieke keuzes om hieraan 

uitvoering te geven.  
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JOW (Jongeren, Onderwijs, Werk) is niet meegenomen in onderzoek. Wachtlijsten jeugd 

ggz wel maar hierover is geen nadere informatie beschikbaar. Ook niet over de opmerking 

in de rapportage over de belemmeringen voor professionals om meer gebruik te maken van 

de ruimte die geboden wordt bij voorliggende voorzieningen.  

Een aanbeveling gaat over monitoren van jeugdigen en gezinnen. Het ondersteuningsplan 

biedt daar mogelijkheid toe. Het niet bekend hoe hiermee wordt omgegaan omdat de 

stukken niet openbaar zijn.  

De overeenkomst tussen Participatieraad en rekenkamer is dat beide organen adviezen 

geven. De rekenkamer kijkt of het beleid effectief en doelmatig wordt uitgevoerd en 

geïmplementeerd. Voor de Participatieraad staat bij het geven van adviezen de burger 

centraal. Voor beide kan het opvolgen van de uitgebrachte adviezen niet worden 

afgedwongen. Onderzoekers zouden gebruik kunnen maken van de Participatieraad bij een 

onderzoek.  

 

3. Zelfevaluatie van de Participatieraad: bespreken van de resultaten van wat goed gaat en wat 

beter kan. Welke verbeterpunten levert dit op?  

Aan de hand van de zelfevaluatie zijn een aantal mogelijke verbeterpunten beschreven.  

Aan Intern functioneren wordt nog toegevoegd: 

Minimaal drie bijeenkomsten per jaar wijden aan verdieping en discussie. Onderwerpen die 

hiervoor genoemd worden zijn ouderenbeleid en integraal werken. Voorbeelden waar 

integraal wordt gewerkt zijn de gemeenten Zoetermeer, Deventer en Utrecht. Overwogen 

wordt de Participatieraad Utrecht of Movisie hiervoor uit te nodigen. Eerst zal het doel van 

het gesprek omschreven worden.   

Afgesproken wordt onderwerpen die zich voor verdieping lenen aan de secretaris door te 

geven. 

 

De volgende verbeterpunten worden nog genoemd: 

• De voorgelegde concepten adviezen zullen door de leden van de PR kritisch bekeken 

worden en vanuit verschillende invalshoeken beoordeeld voordat ze worden verstuurd.  

• Uitgangspunt van de adviezen zou altijd de consequenties van beleid voor de burger moeten 

zijn.  

• De relatie met gemeenteraad intensiveren en structureren door regelmatig in gesprek te gaan 

met leden van de gemeenteraad die zich bezighouden met het sociaal domein en leden van 

de commissie welzijn.   

• Behalve de wethouders ook de burgemeester uitnodigen om PR-vergaderingen bij te wonen. 

• Contact zoeken met wijkplatforms.  

• Adviezen publiceren op de gemeentepagina van de Woerdense Courant. 

• Overwogen wordt een facebook pagina aan te maken.  

 

Bespreken van de speerpunten 2018   

De punten van de verschillende kernteams worden samengevoegd in één document.  

 

4. Concept brief over aandachtspunten aan politieke partijen na de verkiezingen 

De brief wordt nog aangescherpt en de speerpunten zullen hierin worden verwerkt. 

 

5. Kernteams 

Zorg. Het kernteam gaat verschillende dagbesteding locaties bezoeken.  

Met Welzijn Woerden wordt een afspraak gemaakt over mogelijke alternatieve voor het 

mantelzorgcomplimemt. 

Het kernteam wordt nog versterkt. 
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Jeugd. De speerpunten worden nog aangescherpt. Met Werk en Inkomen vindt afstemming  

plaats over gezamenlijke onderwerpen op het gebied van jeugd.  

Positieve berichten zijn ontvangen over praktijkondersteuners bij de huisarts.  

Bij de gemeente wordt geïnformeerd of  het klopt dat de wachtlijst voor Woerden Wijzer 

drie tot vier maanden is.  

Het kernteam wordt nog versterkt.  

 

Werk en Inkomen heeft een verhelderend gesprek gehad met de directeur van Ferm Werk 

ook over het uitgebrachte advies over het gemeentelijk motto “Iedereen doet mee”.  

Werk en Inkomen richt zich voorlopig op andere speerpunten dan Ferm Werk, o.a. op 

Jongeren, Onderwijs en Werk (JOW), samen met het kernteam Jeugd, armoedebestrijding  

en toeleiding naar werk.  

 

6. Ingekomen stukken 

Brief van de Patiëntenfederatie ‘Pleidooi voor een oudervriendelijke samenleving’ met de 

vraag om het pleidooi onder de aandacht te brengen van de gemeenteraadsleden.  

Aan de beleidsambtenaar is gevraagd om hierover te overleggen.  

Afgesproken wordt dat drie leden van de Participatieraad naar de vervolgbijeenkomsten 

ouderenzorg van de gemeente gaan.  

 

Gekeken wordt wie van de uitnodiging opening Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening 

(BOZ) op 16 maart gebruik zal maken.  

 

7. Vaststelling verslag vergadering d.d. 14 februari 2018  

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

8. Actielijst Participatieraad stand van zaken 

De lijst wordt voorgenomen en aangepast. 

 

9. Rondvraag 

Werk en inkomen heeft een goed door de gezamenlijke diaconieën georganiseerd en door 

schuldhulpmaatje voorgezeten Armoededebat bijgewoond.  

 

10. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid. 

 

 
 
 
 
 


